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והוא ,  מו  בגן  הסמוך  למלון  שיאפשר  לי  לשוחח  ע,קשתי  מנאזםיב

אתה  ואשתך  עשיתם ,  נאזם,  ראה  נא:  "פתחתי  ואמרתי  לו.  נענה

בעצם  העובדה  שבאתם  מבירות ,  לא  קלה,  כברת  דרך  ארוכה

. כאשר  הסכנה  אורבת  לכם  בכל  פינה,  לישראל  בימים  מתוחים  אלו

נשאתם  בהוצאות  רבות .    להביא  ילד  לעולםייתהמטרת  בואכם  ה

העובדה   וזאת  למרות  ,  על  מנת  שמטרתכם  תושג,ובתקוות  אין  קץ

לא  הצלחתם ,    שנה20לפני  ,  אתםשהיה  ידוע  לכם  כי  מאז  שניש

רק  אתמול  התגלה .  לממש  את  תקוותכם  עקב  מצב  לא  ידוע

אולם  עצם  הגילוי  אינו !  יא  נאזם,  בוודאות  שהפגם  הוא  אצלך

. פוסל  את  האפשרות  לממש  את  תקוותכם  ולהביא  ילד  לעולם

 ." אבל האפשרות קיימת, שציפיתםמכפי אמנם באופן שונה 
אני  שתקתי .  אינו  יורד  לסוף  דעתיתוהה  ו,  נאזם  הביט  בי

 ,וירולאתי  את  ריאותיי  אימ,  הבטתי  היישר  לעיניו,  שתיקה  עמוקה

 :לדבר בקול שקטולאט לאט המשכתי 
 !" ישנה דרך אחרת, יא נאזם"
 . שאל" ?מהי הדרך האחרת"
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 ." נה תרומת זרעהדרך האחרת ה"
 " ?מהי תרומת זרע"
, ואי  חדשני  יחסיתנה  פיתוח  רפה",  עניתי"  ,תרומת  הזרע"

אשר  מתברר  להם  כי  הזרע  שלהם  אינו  מכיל  את כ  ,המיועד  לגברים

את '  לחזק'  נוהגים  ,במקרה  כזה.    להפריההכמות  הזרעים  הדרוש

  בבית  חולים בבנק  זרע  בזרע  תקין  אשר  שמור  ,זרעם  החלש

  שאותה  מוהלים  עם ,משם  רוכשים  כמות  זרע  מסוימת.  כלשהו

 ." לזרעך המחוזק להגיע ליכולת הפריהכך מאפשרים ו,הזרע שלך
 .נאזם הביט בי כמי שאינו מאמין למשמע אוזניו

זו   ":  והוסיף,שאל"  ?מי  זה  שהגה  את  הרעיון  המשונה  הזה"

שנועדה  לפאר  את  גאוותם  של  היהוד  על ,  בטח  המצאה  שלכם

 ."הישגי המדע שלכם
 ,כבר  אינה  חדשה  כל  כך",  השבתי  לו"  ,יא  נאזם,  ההמצאה  הזו"

  עושים  בה  שימוש  מזה  עשרות ,בכל  העולם.  והיא  ידועה  ומוכרת

  שלא  להפסיד  את ,  והיא  מיועדת  לסייע  לזוגות  כמוכם,בשנים

 :כי  הרי  מה  עדיף  בעיניך.  ההזדמנות  להביא  ילדים  לעולם

  ולהזדקן  ללא ,בעצב  ובייאוש,  להמשיך  ולחיות  כפי  שאתם  חיים

  אשר  רבים ,או  לאמץ  את  השיטות  החדישות  ברפואה,  ילדים

, לפניכם  כבר  השתמשו  בהן  בהצלחה  וזכו  להביא  ילדים  לעולם

 " ?לשמחתם ולשמחת כל בני המשפחה
הוא  נשם  נשימה .  נאזם  נראה  כמי  שאינו  קולט  את  הנאמר

 : ואז אמר,הביט בי כאילו אני מותח אותו או משטה בו, עמוקה
ברצוני .    וספר  לי  יותר  על  השיטה  הזו,יא  התקרב  אליאנ"

מחדר  המלון '    ירדה  אבתהאג,ברגע  זה."  להבין  אותה  לאשורה

 .והצטרפה אלינו
השיטה  הזו ",  פניתי  אליהם"  ,החביבה'  נאזם  ידידי  ואבתהאג"

 ,נהוג  לאפשר  לזוגות,  וגם  בארצנו  ,בעולם  כולו.  קרויה  תרומת  זרע
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ות  הרפואיות  השגרתיות  והגיעו  למבוי אשר  ניסו  כבר  את  כל  השיט

רק  כאשר  אובחן  בוודאות ,  הזו  להשתמש  בשיטה  החדשה  ,סתום

  מוצע  לשני  בני  הזוג  להיעזר ,במצב  כזה.  נה  אצל  הגברכי  הבעיה  ה

  ובכך  לגאול  אותם ,לפתרון  בעייתם  בזרע  של  תורם  אלמוני

זרע  התורם  מוקפא  בטמפרטורה  נמוכה  אשר  נועדה .  מייאוש  וצער

בנק "חולים  באגף  הקרוי  הוהוא  שמור  בבית  ,  ור  על  כשירותולשמ

כמות ,  רק  על  פי  הוראת  רופא,    נוטלים  ממנו,בעת  הצורך".  הזרע

.   ומוהלים  אותה  עם  הזרע  הבלתי  כשיר  של  הבעל,מסוימת

מזרע '  חיזוק'  מקבל  זרעו  של  הבעל  ,באמצעות  המהילה  הזו

,   האישהואז  הרופא  מזריע  את  הזרע  המעורב  לרחמה  של,  התורם

 ." ריוןי היא אמורה להיכנס לה,ובעקבות זאת
ולפתע ,  מנסה  לעכל  את  ההסבר,  נאזם  הביט  בי  תוהה  ובוהה

? אתה  יודע  למה  דומה  הדבר  שאתה  מספר  לי"  :התעשת  ואמר  לי

כשמחברים  כבלים  ממצבר  של  מכונית ,  שנוצרהוא  דומה  למצב  

  הריק   אז  המצבר.מותנעת  למצבר  שאינו  מניע  במכונית  תקועה

  ויכול  בעצמו  להריץ ,'התורמת'מתמלא  מהאנרגיה  של  המכונית  

 "...את המכונית שדממה
מתלהב  מהדימוי  המעשי  כל  כך ,  אמרתי  לנאזם"  ,בדיוק  כך"

בסך .    כלל  לא  היה  פגום,המצבר  שהונע"  .מתחום  עיסוקו  המקצועי

ממש  אותו ,  הנה  כך.    הוא  נדרש  לקצת  רענון  כדי  להניע  אותו,לוהכ

תורם  הזרע  הוא  המצבר  התקין  אשר .  נהוג  גם  בין  בני  אדם,  הדבר

 . סיכמתי!" ל מסתדרווהכ, מסייע להנעת המצבר המרוקן
איך  אתה  מעז  להשוות  אותי  למצבר ,  אד'ג-יא  אבו,  בחייך" 

אחד  שנגמרו  חייו ?  האם  אני  בעיניך  חתיכת  עופרת  דוממת?  פגום

אישה ,    גוף  ורגשיש  לי.  אני  בן  אדם  חי?  ויש  להשליכו  לעזאזל

כלום  לא  סבלתי  מספיק  עד  היום  מהעובדה  שאני  חשוך .  ומשפחה

ואתה  עוד  בא  וגורר  אותי  לרופא  שאומר  לי  כי  אין  כל סיכוי ,  ילדים
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,   ניחא,לו  הסתפקת  בכך.  ילדים  מהזרע  שלילעולם  שאוכל  להביא  

  עם  רעיונות  שנועדו  להביך  אותי יאבל  אתה  עוד  מוסיף  ובא  אלי

והוא ,  אללה  יודע  מי  הוא  ומה  הוא,  ת  זרע  מתורםלקח.  עוד  יותר

 !לא בא בחשבון ?מוש חראם. זה אשר יפרה את אשתי
 אללה  ישמחך,    העניין  הזה  הוא  כמו  מצבר  וכבלים,בשבילך"

פה  מדובר .  פה  לא  מדובר  בחתיכת  ברזל  וכבל).  אלוהים  יסלח  לך(

חראם !  אוי  לאותה  הבושה,  כנס  לרחמה  של  אשתייבזרע  של  זר  שי

מי  זה  בכלל  שהמציא  את  השיטה ,  אמור  נא  לי,  )הימנע  מכך  (ליכע

 ,)שומו  שמים  (יאִהואלל?  מאיפה  הבאתם  אותה?  המלוכלכת  הזאת

יא  אבו ...  בבני  אדםכך  להתעלל  רק  שכל  יהודי  חסר  לב  מסוגל  

את  תרבותנו ,  הערביםאתה  זה  שמכיר  את  ,  בבקשה,    אמור  לי,אד'ג

ודע  כי  אין  דבר  היקר  ביותר  לערבי  מכבודו   ואין  כמוך  י,ומנהגינו

עזת  להעלות  בראשך  מצב  בו  ערבי  כלשהו איך  ה.  וכבוד  אשתו

 " ?...יסכים להשתמש בזרעו של זר לשם הפריית אשתו
 . נפלה שתיקה ארוכהלפתע 

  ולא  העזה  להישיר  מבט  לעבר ,ראשהאת  הרכינה  '  אבתהאג

אילו  אינה  נמצאת  כלל כ,  הוא  עצמו  התעלם  מנוכחותה.  נאזם

 . תנו בגןא
, יא  נאזם,  ראשית":    חידשתי  את  השיח  ופניתי  אליו,לאט  לאט

 ,אך  אל  נא  תשכח.  'זרע  של  זר'  ,אתה  טועה  בכך  שאתה  חוזר  ואומר

 ,ועל  כן,    זרע  של  זרעל  ידיכי  מדובר  כאן  בזרע  שלך  כשהוא  מחוזק  

 !" ל תתעלם ומעובדה זו א,זרעך הוא אשר מוביל את תהליך ההפריה
 . שוב נפלה שתיקה ארוכה

האם  ערבים  באמת  מודעים :  "  נאזם  בשאלהילפתע  פנה  אלי

 " ?לשיטה הזו
תגלה  כי  התהליך  הזה  אינו ,  אם  תבדוק  ברצינות  את  הדבר"

ואם  תתאמץ  לבדוק  את  הדבר ",  השבתי  לו"  ,סוד  בחברה  הערבית
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שמת   אלא  אף  מיו,יתברר  לך  כי  השיטה  הזו  לא  רק  מוכרת,  לעומקו

 ." מזה זמן רב
שלא שתיקה  ארוכה  .  שוב  חזרה  והשתלטה  עלינו  השתיקה

כשהוא  מביט  לצדדים  ומוודא ,  ילפתע  התקרב  נאזם  אלי.  נקטעה

היש  ערבים  שאתה "  :והחל  לוחש  לי  באוזן,  שרק  אנו  נמצאים  בגן

 "? שהשתמשו בשיטה הזו,מכיר באופן אישי
 !"םולא מעטי", השבתי לו" ,בהחלט"
אין !  אנו  חוזרים  מיד  ללבנון.  "  זרק  לעברי!"אני  לא  מאמין  לך"

ככל  שאני  מהרהר  וחושב  על  מה !    לנו  יותר  מה  לחפש  כאן

  כך  יותר  ויותר  אני ...על  מצבר  וכבלים  ותרומת  זרע,  שסיפרת  לי

  ואף  ערבי ,אינה  מוסרית,  משוכנע  שההמצאה  הזאת  אינה  מעשית

 !"  לא יקבל אותה,שיש לו כבוד
תחדש  בינינו הושוב  ,  עלינו  השתיקה  המעיקההשתלטה  שוב  

 ,  לשכנע  אותו  במעשיותה  של  תרומת  הזרעשניסיתיככל  .  יכוחוהו

בר  זעמו לך  וגכך  ה,  כאמצעי  היחיד  אשר  עשוי  לפתור  את  בעייתם

. ב  היה  מתוחהמצ.  ה  זו  הצעשבכלל  העזתי  להציע  להםכך  על  

, זר  לשבת  וח,אותיוגידף  מד  ע,  קם  מהספסל,  נאזם  היה  נסער

,   כי  היה  רגע  בו  חשתי  כי  הנה  הנה,אני  מודה.  בוכה  ומקללכשהוא  

  ...הוא עלול אף להוציא סכין ולדקור אותי, עוד מעט
יאללה :  "  ואמר  בפקודת  בעל,נאזם  הביט  בי  כולו  רועד  מזעם

 ." רים מידאנו חוז', יא אבתהאג
כאשר ,  איך  ניסע  עכשיו:  "  השיבה  לו,בקול  בוכים',  אבתהאג

בוא  נעלה  לחדר .  אתה  חייב  להירגע?  אתה  אינך  שולט  בעצמך

 ." וננוח
אנחנו  לא  ניסע  עכשיו  לשום .  "השיב  נאזם"  ,את  צודקת,  אכן"

הראש  שלי  אינו .    אני  עלול  להתהפך,כי  אם  אחזיק  בהגה,  מקום

יא ,  איך  אוכל  להיתקל  במבטך.  בלביי  חש  אנמעכל  את  כל  אשר  
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 ,  ולדמות  שאת  שוכבת  בבית  החולים,'אבתהאג)  יקירתי(עזיזתי  

ך  עם  מזרק  המלא  בתרומה  המלוכלכת  של יר  ברן  מתקרב  אלי"וד

הזה  אל  תוך '  קוקטייל'והוא  גוהר  לעברך  ומרוקן  את  ה,  היהוד

 "... אללה יוסתור.... רחמך
 .ואז פרץ נאזם בבכי קורע לב

לא  שיערתי  כי  העניין  יתקבל  ויתפרש .  היה  זה  מחזה  מסעיר

נאזם  הרי  היה  מודע  לכך  כי  הוא  מצוי .  בצורה  כה  מביכה  ודרמטית

הרי .  רבנהאשר  הוא  ק,  בשלב  של  חיפוש  פתרון  לבעיה  כה  רגישה

 ,  שנה  שהוא  צובא  על  פתחי  בתי  חולים  ומכוני  בריאות20מזה  

שהוא  אמור   ,צאי  משפטיםזנו  בחווכולם  רומזים  לו  ולוחשים  על  א

הוא ו  ,  שנה20כבר  !!!  'חרבאן'שהוא  הוא  ה,  םלהבין  את  משמעות

כי  הרי  הבעיה ",  משים  עצמו  כמי  שאינו  מבין  למה  הם  מתכוונים

והיא  היא  זאת  שאמורה  הייתה  לעבור  את "  ,'של  אבתהאגהיא  

 ,ל  מתהפךוהכ,  בארצם  של  היהוד,  והנה  לפתע,  הטיפול  המתאים

 ! והוא הפגום,היא הבריאה.  חרב עליווכל עולמו
מסכן  את  חייו ,  תות  מלחמהאזרח  לבנוני  המגיע  ארצה  בע

  ולבסוף ,של  אשתו,  כביכול,  תרון  לבעיית  העקרותבמטרה  למצוא  פ

וכדי  להיחלץ  מהתסבוכת ,  לו  כי  העקרות  היא  בעצם  שלומתברר  

לאותם גמור    בניגוד  ות  עליו  לאמץ  דרכי  טיפול  העומד,אתהז

  עליו  להסכים ,על  מנת  להפוך  לאבא.  ערכים  עליהם  גדל  והתחנך

, לטיפולים  אשר  אינם  מוכרים  וישימים  כלל  במדינות  ערב

הנה  הוא .    שלווהעומדים  כביכול  בסתירה  לעיקרי  הדת  והמסורת

  ומוכן  להסתכן  ולשלם  עבור ,רפואי  עבור  אשתובא  לבקש  טיפול  

ל  דעתו  כי  המחיר  האמיתי  עבור אבל  כלל  לא  עולה  ע,  זה  כסף  רב

 ?האם יסכים לכך.  אלא ערעור כל סדרי עולמו,כסףהטיפול אינו 
.   כי  בשלב  זה  אעזוב  את  בני  הזוג  לנפשם,היה  זה  אך  טבעי

עניין .    ביחידותלהיות  זה  עם  זו  הם  היו  זקוקים  עתה  ,לויותר  מכ
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לדאוג המשיכה  '  אבתהאג.    הפרקעלהחזרה  לבירות  ירד  בינתיים  מ

  האישה  הבריאים  שלה  נטלו  את  הפיקוד יחוש.  ולהרגיע  את  בעלה

 . על המצב העדין
הציעה  כי  נצא '  אבתהאג.    נפגשנו  בלובי  המלון,םיאחר  הצהרי

  ברור  היה  כי  נאזם ,מהבעת  פניה.  שלושתנו  החוצה  ונשוחח  שנית

  לא  ניכר  היה  על  פניה  כי  הדבר  גרם  לה ,  ברם.טרם  חזר  לעצמו

ניתן  היה  להסיק  כי  דבר  התרומה  אינו .  תן  לרככוזעזוע  שלא  ני

  כי  היא ,ניכר  היה  עליה.  חדש  לאישה  הידענית  והמשכילה  הזאת

אך  מעולם  לא ,  כבר  שמעה  רמיזות  מפה  ומשם  על  השיטה  הזו

 . עם נאזם שלהבנושא זה לשוחח , ולו אף ברמז, העזה
הוא  טרם  עיכל  את .  שיתפיזית  ונפנראה  נאזם  מותש  ,  לעומתה

  ניכר  היה  בו  כי  הנושא  אינו ,אך  יחד  עם  זאת,  "התרומה"רעיון  

: לפתע  הוא  התעשת  והחל  שואל  אותי.  מניח  לו  ומעסיקו  ללא  הרף

מתי  היא .  בפרוטרוט,  אנא  הסבר  לי  שוב  את  שיטת  התרומה"

" ?ומי  משתמש  בה?  ומהן  תוצאותיה  והשלכותיה?  הונהגה  והיכן

 . ..ועוד כהנה וכהנה
  לנצל  את  ההזדמנות  שנקרתה י  וכי  עלי,הבינותי  כי  חל  מפנה

  אל ,שני  בני  הזוג  מן  המשבר  שהם  נתונים  בו  להוציא  את  יבפני

התחלתי  לתאר  בפניהם  את  העובדות  המאפיינות  את .  נתיב  חדש

הסברתי  להם  כי  עניין  התרומה  כבר  קיים  בעולם .  תרומת  הזרע

ית  משתמשת  בשיטה  זו וכי  כל  מדינה  מודרנ,  מזה  עשרות  בשנים

  ולא  ניתן ,אין  מדובר  ברעיון  ישראלי  כלל  ועיקר.  גרתיכבדבר  ש

ביצירת  שיטה  המנוגדת  ,  הישראלים,  דווקא  אותנו'  להאשים'

 .דת המוסלמיתלכביכול לכללי המוסר הערביים ו
  כי  אמנם  בישראל  השיטה  רווחת  אולי  יותר ,הסברתי  להם

  לארצות  המזרח במיוחד  בהשוואה,  בארצות  אחרותאשר  מ

מציאות  זו  התפתחה  לנוכח  המצב  המיוחד  שבו  אנו .  התיכון
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.   בשל  מצב  האיבה  שקיים  בינינו  לבין  העולם  הערבי,שרויים

  ובעקבותיהן  נהרגים ,  נגרמות  מלחמות  דמים,כתוצאה  מכך

, תרומת  הזרע  נועדה.    ונשים  הופכות  לאלמנות,ונפצעים  חיילים

שיטת .  צותן  על  אבדן  הבעללהקל  על  אותן  הנשים  ולפ,  משום  כך

  מקנה  להן  לפחות  את  הזכות  להורות  ולהבאת  ילדים התרומה

 . לעולם
, הוספתי  ותיארתי  בפניהם  מצב  הקיים  בארצנו  ובעולם  כולו

מאסונות  בעבודה  או ,  אשר  בו  גברים  נפגעים  מתאונות  דרכים

ת  יכולתם  להביא  ילדים ע  נפג,  וכתוצאה  מכך,ממחלות  תורשתיות

נה  האמצעי  היחיד   רק  תרומת  זרע  ה,ים  כאלהבמקר.  לעולם

סיפרתי  להם  גם  על .  שמאפשר  להם  לקיים  חיי  משפחה  תקינים

שם  נתגלו  תופעות  של ,  קרים  שבהם  נתקלתי  בחברה  הערביתמ

,   היו  עקריםמאותה  משפחהעקרות  במשפחות  שבהן  כל  הגברים  

ת   אלא  באמצעו,והייתה  סכנה  כי  לא  יהיה  דור  המשך  למשפחה

  כי  תהליך ,הדגשתי  בפניהם.  השימוש  בשיטת  תרומת  הזרע

וכי  כל  מי ,  רפואי  הנו  חשאי  לחלוטיןהבמכון  בשיטה  זו  השימוש  

אינו  יכול ,  ולרופאפרט  לבני  הזוג  ,  שאינו  קשור  באופן  ישיר  לעניין

 . לדעת דבר על אשר מתרחש שם
 .שאל נאזם" ?כיצד פועל בנק הזרע"
  מגברים  אשר  יודעים  על  קיומו  ועל הבנק  מקבל  תרומות"

  ולאחר  שהם ,מציעים  את  זרעם,  החוליםהם  מגיעים  לבית  .  צרכיו

אשר  נאסף  אל ,    מתבצע  תהליך  מתן  הזרע,נמצאים  מתאימים

תקופה  בת  מספר משך  מתקן  מיוחד  אשר  שומר  על  תקינותו  ל

 ."שנים
אבל  מהו  המניע  שממריץ  את  תורם  הזרע  להגיע  לבית "

 .שאל נאזם" ?מזרעוהחולים ולתרום 
,   כי  המניע  העיקרי  לתרומת  זרע  נעוץ  בתגמול  כספי,השבתי  לו
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מסייע  בעיקר  לסטודנטים אך  ,  אשר  אמנם  אינו  גבוה  במיוחד

  להשתמש  בשיטה  זו  כדי  לשפר  את  מצבם ,החסרים  מקורות  מימון

  לחוש  הרגשה ,  כי  גברים  עשויים  בנוסף  לכך,לא  מן  הנמנע.  הכלכלי

בכך  שהם ב  המעשה  האנושי  שהם  עושים  לחברה    עק,סיפוקשל  

 ,בישראל  ידוע.  תרון  לבעייתןמסייעים  לנשים  נזקקות  במציאת  פ

חסר ,  כי  על  אף  קיומם  של  שבעה  בנקי  זרע  הפעילים  ברחבי  הארץ

 . לנוכח הדרישה ההולכת וגדלה,עדיין זרע בכמות מספקת
לזהותם  של  התורמים  וכיצד '    שאלה  אבתהאג,במהלך  השיחה

נם  בדרך  כלל השבתי  לה  כי  תורמי  הזרע  ה.  חרים  את  התורםבו

רובם  בשנות  העשרים .  וני  הציבור  בארץגברים  צעירים  מכל  ג

. וזאת  על  מנת  להבטיח  רמה  גבוהה  של  זרע  איכותי,  לחייהם

  ובשום  פנים ,התורמים  חייבים  להיות  בריאים  בגופם  ובנפשם

גם  הנתרמות .  למי  נתרם  זרעםלעולם  לדעת  ואופן  לא  יוכלו  

כאשר  אדם  מחליט  לתרום .  לעולם  לא  ידעו  מי  היה  זה  שתרם

,   משרד  הבריאות  לצורך  זהעל  ידימזרעו  בבית  חולים  אשר  אושר  

, השכלה,  גיל,  דת,  לאום:  נרשמים  פרטיו  האישיים  של  התורם  כגון

צבע  עיניים  ותולדות  מחלות  אשר  עברו ,  צבע  שיער,  גובה,  עיסוק

  מחליטים  הרופאים  אם  לאשר  או  לא  לאשר ,רק  לאחר  מכן.  עליו

  על  מנת  להבטיח  כי  התרומה ,הפרטים  הללו  נחוצים.  אותו  כתורם

כדי  לאפשר  לבני  הזוג  לקבל  תרומת  זרע ,  תהיה  תקינה  באופן  מרבי

ראוי  לציין  כי .  אשר  נתוניה  יתאימו  לנתוני  הילוד  הרצוי  להם

ופן בא,  ד  על  מוצאו  הדתי  והלאומי  של  התורםומקפידים  שם  מא

  או ,תרומת  זרע  מבן  לאום  מסוים  לאישה  בת  לאום  שונהמנע  ישת

אלא  אם  כן  הנזקקים  יסכימו ,  אחרתמבן  דת  מסוימת  לבת  דת  

 . מרצונם החופשי לקבל תרומה מבן לאום או דת שונים
  שמתי  לב  עד  כמה  היו  שני  בני  הזוג ,לאורך  כל  שיחתנו

  חומת נפרצה,    מבחינתםנדמה  היה  לי  כי.  יקשובים  לדברי
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  וכי  שניהם  מחפשים  דרך  לשקול  ברצינות ,ההתנגדות  העקרונית

  כי  הזרע ,הוספתי  להסביר  להם.  את  האפשרות  המוצעת  להם

המבטיחה ,  בהקפאה  עמוקה,    שבבית  החוליםבבנק  הזרענשמר  

ניתן  ליטול  ממנו  מספר  מנות .  את  שימושו  לפרק  זמן  ארוך

ת  נתגלו  קשיי   על  מנת  להבטיח  שאם  בהזרעה  אח,במועדים  שונים

אפשר  יהיה  לחזור  וליטול  מנה  נוספת  מאותו  המאגר ,  הפריה

 . לצורכי הזרעה נוספת
  כי  בישראל  נדרשת  הסכמת  שני  בני  הזוג ,הדגשתי  בפניהם

 ,נו  זול  יחסיתמחיר  מנת  זרע  ה.  בכתב  לקבלת  תרומת  הזרע

אשר  מגיעים  לישראל ,  אזרחי  חוץ.  מאות  שקליםבכמה  ומסתכם  

. משלמים  מחיר  גבוה  יותר,  חד  על  מנת  לרכוש  מנות  זרעבאופן  מיו

  בהם  תרומת  זרע ,כי  ישנם  מקריםבפניהם    ציינתי  ,כמו  כן

  עודדה  את  ההורים  להביא ,שאפשרה  הולדת  ילוד  כלשהו  בהצלחה

באותה  השיטה  ומאותו  מאגר  הזרע  שהביא ף  ילד  נוסלעולם  

יהיו כך  מבטיחה  השיטה  כי  כל  הנולדים  .  להולדת  הבן  הראשון

  הרי  הם  בנים  ובנות ,משום  שלמעשה,  דומים  אחד  לשני,  כאחים

 ,יכהוכחה  לדברי.    מאותו  התורם  ממש:דהיינו,    האב  והאםםלאות

  נפגשתי  במכון  עם  בני  זוג  ממזרח ,פרתי  לנאזם  כי  בזמנויס

שלושה ,    בסיס  תרומת  זרעעל,  ירושלים  אשר  הביאו  לעולם

 .מאותו התורם, כל שנה אחד, תינוקות
  סברתי  כי  תמו ,לאחר  ההרצאה  המפורטת  שלי  בפניהם

  כי  רעיון  התרומה  הולך ,  התקבלה  אצלי  התחושה.  השאלות

  וכי  הכול  אמור  היה  מעתה ,  בני  הזוגאצלומתגבש  לעניין  מעשי  

  הסתבר ,אולם.  הצעתי  כי  נצא  להפסקה.  ואילך  להיות  נהיר  וברור

 אףאלא  ,    לא  רק  שלא  הרגיעם,לי  שכל  מה  שסיפרתי  לבני  הזוג

 .  הוליד בהם גל נוסף של שאלות והערות
 .נאזם הוביל עתה את השיחה
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  ישנה  הקפדה  שתרומת  הזרע ,אני  מבין  שעל  פי  השיטה  שלכם"

ניתן ,    שבמקרה  שלנו,כלומר.    המוצא  הלאומי  והדתיעל  פיתינתן  

 ." יהיה לקבל תרומה מערבי מוסלמי
 . תיהשב" ,נכון הדבר, אכן"
שלכם  תרומה '  בנק'היש  ב",  המשיך  ושאל"  ,אם  זה  כך"

 "?מתורמים לבנוניים
אילו  היו  בין .  "השבתי  לו"  ,כמעט  אין  אפשרות  שכך  יהיה"

  לא  מן  הנמנע  שהיו  מגיעים ,כי  אז,  ישראל  ללבנון  יחסי  שלום

לצערי ,  בינתיים.    ואף  צרכנים  משם,גם  תורמים  מלבנון'  בנק'ל

כפי  שידוע ,  ם  תרומות  בצורה  אחרתאנו  מקבלים  מכ,  הרב

  בניסיון  להקל  מעט  על  האווירה ,עניתי  בבדיחות  הדעת"  ...לכם

 . המתוחה
מה  הגורם  שיניע  תורם  זרע  ערבי  לבוא  ולתרום  מרצונו  את "

יודע  כי  אצלנו ,  אד'אבו  ג,  הרי  אתה.  "שאל  נאזם"  ?זרעהזרעו  לבנק  

  אין  נוהגים  בכלל  לדבר ,  ועל  כן,'המנהג  הסודי'מכונה  האוננות  בשם  

  עלולה  להתגלות ,ואילו  על  פי  השיטה  שלכם,  ולהזכיר  את  זהעל  זה  

  אותו  לחלוטין 'תשרוף'  אשר  תחשוף  ו,זהותו  של  התורם  הערבי

 ." על כל המשמעויות הנובעות מכך, ה הוא חיתוכבחברה שב
  מספר  התורמים  הערבים  נמוך ,  ועל  כן,  הדבר  ידוע,אכן"

 .השבתי" , תורם כלשהואם בכלל קיים, ביותר
אם  ישנן  תרומות ה",  הוסיף  ושאל  נאזם"  ,האם  ידוע  לך"

 "?תושבי הגדה או עזה או מפלשתינאים 48מערביי 
אינני ,  מעשית.  תכן  שישיי,  תיאורטית",  עניתי"  ,למיטב  ידיעתי"

החברה  הערבית ,  כפי  שידוע  לכם.  אך  ניתן  לאמת  זאת.  סבור  כך

ל  תרומת  זרע  כמעט  ואינו  מוכר והנושא  ש,  ביותרנה  שמרנית  ה

 ." ואין מדברים על כך,לה
  ואנו ,אם  אין  בנמצא  תרומה  מערבי",  אמר  נאזם"  ,אם  כך"
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האם  הדבר ,  נפנה  לבנק  הזרע  ונבקש  תרומה  מתורם  שאינו  ערבי

 " ?בכלל יאושר
  לא  צריכה  להתעורר ,זרע  של  תורם  ערבי'  בנק'ימצא  ביאם  "

  ואתם ,זרע  של  תורם  ערביימצא  יאך  אם  לא  .  אשהיבעיה  כל  

גם  אז  לא  צריכה ,  מתורם  בעל  זהות  אחרתזרע  תסכימו  לקבל  

סיכמתי  את "  ,בהתאם  לנהליםכל  עוד  הדבר  נעשה  ,  להיות  בעיה

 . הדברים
 !"הבעיה פתורה"', אמרה אבתהאג" ,אם כך"
האם  את  מבינה  מה ",  שאל  נאזם  בלגלוג  מר"  ?הבעיה  פתורה"

 !" ?ע מיהודימדובר כאן  בזר? שאת אומרת
אותי .  "לבעלה  נורתה  מפיה  ללא  היסוס'  תשובתה  של  אבתהאג

השיבה "  ,דתו  ולאומיותו  של  התורםמהן  אין  זה  מעניין  כלל  

כל  עוד  הוא  חבוי  בצנצנת ,  לזרע  לכשעצמו",  בקול  רם'  אבתהאג

אין  מבחינתי  לא  משמעות ,    מעלות180בהקפאה  עמוקה  של  מינוס  

לו  היה :  "  והוסיפה  והסבירה,אמרה"  !דתית  ולא  משמעות  לאומית

המצב  היה ,  סמוך  למועד  התרומה,  הזרע  עדיין  בגופו  של  התורם

, שנתיים  או  יותר,  לפני  שנה,  אבל  לאחר  שהוא  ניתק  ממנו,  שונה

מצבו  הוא  כמו  דם  שנתרם  לסהר .  לתורםעוד  הזרע  כבר  אינו  שייך  

  הוא ,וכאשר  הוא  נדרש,  האדום  בלבנון  ושמור  שם  בבנק  הדם

. של  המקבל  ועדתו  את  דתושיבדקו    מבלי  ,נתן  לכל  מי  שזקוק  לויי

אין  שום  מעמד ,  אפוא,  לתורם"',  המשיכה  אבתהאג"  ,לכשעצמי

הקיים ביותר  איכותי  הלי  חשוב  כי  אנחנו  נקבל  את  הזרע  .  בדבר

 ."במאגר שלכם
 . מיהרתי לצנן את התלהבותה ולדייק בעובדות

קבוע  מיהו  התורם  בעל  האיכויות איני  יודע  אם  ניתן  ל"

ואולי  אף ,    מרבית  התורמים,כידוע  לכם",  אמרתי"  ,הטובות  ביותר

רות  צבאי  בדרך יאחרי  ש,  ברובם  צעירים  ,נם  ישראליםה,  כולם
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. בריאים  בגופם  ובנפשם,  בהם  סטודנטים  הלומדים  רפואה,  כלל

 ,  זה  לנסות  ולפנות  לבנק  הזרע  בבית  חולים  מוסמך,מה  שניתן

יתאפשר  לכם  לקבל  תרומה   ,כי  על  סמך  בדיקה  סטטיסטיתולבקש  

ת  התורמים  שממנה  הושגו  התוצאות  הטובות ומאחת  מקבוצ

 ".ביותר
הבה .  "'אמרה  אבתהאג"  ,יא  נאזם,  אני  מסכימה  למהלך  זה"

אם  אין  בנמצא .  ונתרכז  באיתור  הזרע  המשובח  ביותר  והאפשרי

אין  כוח  ואין   (אז  לא  חול  ולא  קווה,  משלנו,  תרומה  מתורם  ערבי

 !" וניקח מבני דודנו,) אלא לסמוך על אלוהים,יכולת
החל  נאזם  לצעוק  על )  !אוי  ואבוי"  (,יא  ווילי  ,יא  ווילי"

אני ?  היכן  היחס  לדת?  איפה  הכבוד?  איך  את  מדברת"',  אבתהאג

שאולי  אף ,    את  מוכנה  לקבל  זרע  מיהודי  ציוני,מבין  כי  מבחינתך

  הטיל  פצצות  בלבנון  ופגע ואולי  אף,  שירת  בצבא  הכיבוש

היכן ?  מהטיפוס  הזה  את  מסכימה  להרות.  באזרחים  שלנו

 "               ?הבושה
פרצה הת  ,בהתרסה  נדירה  כלפי  בעלה  ובאומץ  לב  אישי

?   מוכן  לקבל  תרומת  זרע,  נאזם,וממי  אתה"  :ואמרה'  אבתהאג

    הוא  ושכמותו  הרסו  את אשר,  ברד-אל-מפלשתיני  המתגורר  בנהר

או  אולי ?  ממשיכים  לחתור  תחת  אושיותיה,  1948ומאז  ,  לבנון

או  שמא  תחפוץ ,  אללהתעדיף  תרומה  משיעי  פעיל  מפלגת  חזב

 ,בתרומה  מאחד  משכנינו  היקרים  בני  העדה  העלאווית  בסוריה

  לכשתגיע  להחלטה  ממי ?שהשתלטו  על  ארצנו  ורצחו  את  מנהיגינו

אני  מעדיפה .  הודיעני,  ה  מעדיף  כתורםאתה  בוחר  ואת  מי  את

, )אברהם  אבינו  (חליל-אל-לקבל  תרומה  מאחד  מצאצאי  אברהים

 ."   עתהמאשר מכל אלו שציינתי זה , אבינו המשותף
.                                                    אפשר היה לחתוך את הדממה בסכין

לא  הערכתי  כי  בכך  נסתיימה .    ומתוחהמצב  היה  קשה



ה ו ו ק ת ל  ש ת  ו ד ו ו ז 61 |  מ

הנו נראה  היה  לי  כי  הפער  בעמדות  בין  שני  בני  הזוג  .  המחלוקת

  והתעורר  בי  החשש  כי  היחסים  בין  השניים  עוד ,בלתי  ניתן  לגישור

  עד  כדי  החלטה  חפוזה  של  נאזם  לגרש  את ,עלולים  להתדרדר

 .)רי את מגורשתה (בשלוש אמירות טלאק' אבתהאג
  הנחשפים ,עמדתי  מול  בני  זוג.  ייחודו  של  הרגעחשתי  את  

  כאשר  לפניהם  מסלול ,למלוא  עוצמתו  של  מסע  תלאות  נפשי

לפתע .    הנובעים  ממניעים  תרבותיים  ודתיים,תלאות  וייסורים

על  פני ,  הלאומי-מצאתי  את  עצמי  ניצב  בדיוק  בתפר  החברתי

חשבתי ו  -  הישראלי  והלבנוני  –התהום  הפעורה  בין  שני  העמים  

בכל  מגבלות  החיים '  ם  ואבתהאגזא  מורכבות  מאבקם  של  נעל

  שהביאו  אותם  לפגוש  אותי  ולהיקלע  לרגע  ההחלטה ,והאילוצים

 . הגורלי הזה בחייהם כזוג
 ,ראיתי  בעיני  רוחי  את  הררי  המכשולים  של  מנהגים  ומסורות

. לחצותהזוג  עתה    אשר  אותם  מבקש  ,אשר  גובשו  באלפי  שנות  חיים

נעים  באמצעות י  שניהם  ניחנו  בכוחות  אדירים  המּוברור  היה  לי  כ

 'ללדת  ילד  משלהם,  לתה  בטבעשאין  ב,  הכמיהה  הטבעית  כל  כך

  הנטוע  בכל  יצור  חי  והמכוון  אל 'ולהצטרף  בכך  אל  המעגל  האנושי

הערצתי .  היעד  הנכסף  של  המשכת  השושלת  הטבעית  והמשך  הקיום

אך ,  ץ  אותם  להתלבטמרי  זיק  שה,םאת  קיומו  של  אותו  זיק  אלוהי  בה

לחשוב  ולבצע  את  פריצת  הדרך  המוצעת  להם  על ,  להמשיך  ולשאוף

 .על מנת לקיים כזוג את דור ההמשך שלהם, ידי
התיכון  באוניברסיטה     במגמת  המזרחיבכל  שנות  לימודי

  התמקדתי  בהכרתה  של  החברה  והתרבות ,העברית  בירושלים

בתי  את  מנהגי  החיים  ואת   ואה,  קסם  ליה  של  השפהיופי.  הערבית

ובמיוחד  את  תרבות  חייהם  של  אנשי  הכפרים  עובדי ,  תרבות  העם

עבדתי  בנקודות  מפתח  מרכזיות  במחלקה  הערבית ,  לימים.  האדמה

מטעם "  היועץ  לענייני  ערבים"  אשר  נקראה  ,של  ערביי  הארץ
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את הכרתי  והערכתי  את  מבנה  החברה  הערבית  ו.  מ"משרד  רה

, ימים  ולילות,    עצמי  יושב  שעות  רבות  ומצאתי  את,המסורת  שלה

תם  אהבתי  לחלוק  את א,  בחברת  נכבדי  הכפרים  ופשוטי  הפלאחים

תמיד .  כמת  החיים  המופלאה  שלהם  וליהנות  מחימחשבותי

הם  גם  אלה  שטבעו .  ה  והם  תמיד  גמלו  לי  פי  שבע,הערכתי  אותם

 .   גד,  על שם בני בכורי-אד'ג- אבו-בערביתאת שמי 
 . חשתי את גודל הרגע', אל מול נאזם ואבתהאג, עתה

ידעתי  שאני  מציע  להם  את  גשר  התקווה  על  פני  התהום 

  חשתי  גאווה  על  הזכות  שנפלה ,היכן  שהוא  בנפשי.  שלפניהם

בי ונשאתי  בל,  בחלקי  להיות  שותף  למעשה  אמיץ  כל  כך  מבחינתם

  שגשר  התקווה  האישי  והאנושי  כל  כך  שלהם  יהווה  נדבך ,כמיהה

ביקשתי  לראות  בכך  את .  שון  לגשר  השלום  בין  שני  עמינורא

 . תרומתי הצנועה בכיוון זה
 ,הרגעתי  אותו  לאט  לאט,    פניתי  לנאזם,בזהירות  רבה

  באמצעות ,  הצעתי  לו  לחפש  מוצא  מהמחלוקת,ובסבלנות  אין  קץ

בהם  כולנו ,  אפשרות  לערב  גורמים  נוספים  מהחברה  הערביתה

 . יעץ להם כיצד לצאת מן הסבךכאלה אשר יוכלו לי, בוטחים
 . שאל אותי נאזם" ?למה כוונתך"

אמרתי  לו  כי  אני  מכיר  אישים  ערבים  הנהנים  ממעמד  חברתי 

כאלה  הידועים  ביכולתם  לפשר  ולהשלים  בין  בני  זוג  שהגיעו ,  בכיר

  הם  יודעים  ליישב ,שהודות  לניסיונם  ולתבונתם,  למצב  בלתי  פתיר

מעורבים  מקבלים  את כל  הצדדים  הבו  מחלוקות  באופן  ש

 . החלטתם בשביעות רצון מלאה
האם  נציג ?  ומה  נאמר  להם",  שאל  נאזם"  ?כיצד  נפנה  אליהם"

הרי  אם  הם  רק  ישמעו  את  קצה ?    שלנו"פדיחה"הבפניהם  את  

הם  ישלחו  אותנו ,  הבעיה  שלנו  ואת  הפתרון  שאתם  מציעים  לנו

 ." מעליהם בבושת פנים
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שרות  הפנייה  לאישים   השבתי  לו  כי  על  אפ,באורך  רוח

  וכבר  שקלתי  את  צורת  הפנייה ,  חשבתי  מזה  זמן  רב,חיצוניים

, החברה  הערבית.  תוך  לקיחת  כל  האפשרויות  בחשבון,  אליהם

ערוכה  לתת  תשובות  לכל  בעיה ,  בעלת  המסורת  ארוכת  השנים

 .  זה הזמן שנפנה אליהם,ועל כן, חדשה כישנה, חברתית
 :המשיך לשאול ונאזם ,תיקתההמשיכה לשמור על ש' אבתהאג

 " ?היכן ומתי אנו יכולים להיפגש עם האישים הללו"
  להסדיר  את  הפגישות  ולתאם  את י  כי  עלי,השבתי  לו

  והודיע ,ינאזם  פנה  אלי.    וזה  יכול  לקחת  מספר  ימים,המועדים

 :בקול רם
,   ולכשתארגן  את  הפגישות,אנו  חוזרים  ללבנון,  אם  כך"

כי  חזרתם  ללבנון ,  והייתי  משוכנע  בכך,  דעתיבסתר  לבי  י."  תודיענו

 ,  תסתום  את  הגולל  על  כל  המאמצים  שנעשו,בשלב  זה  של  המשבר

 ,הנחתי  כי  אם  הם  ישובו  ללבנון.  וכי  היא  אינה  באה  כלל  בחשבון

.   וכל  עמלנו  ותקוותם  יהיו  לשווא,הם  לא  יחזרו  לעולם  לישראל

  וכי  אני ,נוןידית  ללב  למנוע  בכל  דרך  את  חזרתם  המיחשתי  כי  עלי

  אשר  יוכלו ,חייב  להתחיל  בתהליך  של  עירוב  אישים  בעלי  מעמד

ויפה ,  בין  בני  הזוג  מהר  ככל  האפשרהקשה  להרגיע  את  האווירה  

 . שעה אחת קודם
.   וחזרתי  לבני  הזוג,קיימתי  בו  במקום  מספר  שיחות  טלפוניות

,   כי  בקרוב  ניפגש  עם  איש  ציבור  נכבד  בעל  שם,הודעתי  להם

עלינו יהיה  ,  כךלצורך  .  לשמוע  את  עצתו,  מקובל  בחברה  הערביתה

  על  מנת ,מם  לטיול  בארץ  אצא  ע,  ובינתיים,להמתין  מספר  ימים

שאלתי  אותם  אם  יש  להם .  להפיג  את  המתח  הרב  בו  הם  שרויים

-  ונאזם  השיב  כי  הוא  חפץ  להתפלל  באל,העדפה  למקום  מסוים

שלים  ולים  המלח  למספר ניסע  לירו",  הצעתי"    ,אם  כך.  "אקצה

 ." ימים



כ  | ם  ר ו 64 ץ"י

 . והתחלתי בהכנות לנסיעה,הצעתי נתקבלה
  לפנות  את  יום כדי,  החלטתי  כי  נצא  לירושלים  ביום  חמישי

 .אקצה-אלשישי לביקור במסגד 
תיארתי  בפני ,  מהשפלה  בואכה  שער  הגיא,  בדרך  אל  העיר

בשמותיהם ,  את  המקומות  שחלפנו  על  פניהם'  נאזם  ואבתהג

ישובים  וכפרים  ערביים  שהיו יהעבריים  ובאזכור  שמותיהם  של  

בני  הזוג .  בסמוך  עד  למלחמת  העצמאות  ומלחמת  ששת  הימים

שאלו  והתעניינו ופעמים  רבות  ,  דבריישתו  בצימאון  רב  את  

כשמכוניתי  החלה .  בפרטים  נוספים  של  כפר  מסוים  בדרכנו

הודה  המיוערים  בחורש  הטבעי חבוקה  בהרי  י,  בטיפוס  בשער  הגיא

  והם  לא  פסקו  מלהשוות ,נדלקו  עיניהם,  המזרח  תיכוני  האופייני

מגוריהם מקום  ל  לנוף  ילדותם  ו,המראה  הנשקף  לנגד  עיניהםאת  

, והעיר  נתגלתה  במלוא  הדרה,  כאשר  הגענו  אל  פסגת  ההר.  בלבנון

פלטה ,  שולטת  בפסגות  ומוקפת  חומת  אבן  הבוהקת  בשמש

יברך  האל  על  כך  שאני :  "ואמרה,  קריאת  התפעלות  'אבתהאג

. שלא  כל  לבנוני  זוכה  לכך,  עומדת  לבקר  באל  קודס  הנפלאה  הזו

 ."  דווקא בחלקנולא פיללתי שכבוד זה ייפול 
  נחו  בשלווה ,דו  הימנימצ.  קטע  הכביש  הבא  גלש  אל  עמק  קטן

–נקופא  ועין  ראפה    בית  –ים  קטנים  ילית  שני  כפרים  ערבפסטור

משמאל  לדרך .  מטופחים  להפליאטעים  מוכרמים  עטופים  

  כיסה  את  מלוא  העין  הכפר  הערבי ,הראשית  אל  העיר  ירושלים

  ובתיו  נושקים ,הכפר  שוכן  במורדות  ההר.  גוש    אבו–הגדול  

סגנון  הבנייה  והדרה  מעידים  על .  לכביש  הראשי  בואכה  ירושלים

עטופי  אבן ,  בתי  מידות  ענקיים.  כלכלי  של  תושבי  הכפרשגשוגם  ה

 נראו ,  המתנשאים  לגובה  שלוש  וארבע  קומות,ירושלמית  מסותתת

,   נישאו  אל  עלוצריחי  המסגדיםכנסיות  המגדלי  .  בכל  רחבי  הכפר

פניתי .  מבליטים  בנוכחותם  את  השלווה  החברתית  והדתית  בכפר
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  והחניתי  את  המכונית  ברחוב  הראשי ,כניסה  אל  הכפראל  מחלף  ה

 .יםיצהראת סעודת ה שבה סעדנו ,"המסעדה הלבנונית"בפתח 
 ,אך  בפועל,  האורחים  ציינו  כי  אמנם  המסעדה  קרויה  לבנונית

המוני  ישראלים   ...נדרש  לשפר  בה  רבות  על  מנת  להצדיק  את  שמה

 ,ש  אחר  סחורות  בחיפו,שוטטו  ברחובות  הכפר  ובין  סמטאותיו

.   המוצעים  לכל  המבקרים  בכפר,מזכרות  וממתקים  מטעמי  המזרח

  היו  מלאים ,כל  השולחנות  במסעדות  ובמרפסות  הפתוחות  שלהן

ילדים ,  זוגות  צעירים,  משפחות  משפחות  ישבו  שם.  בסועדים

 . ואנשים מבוגרים הסתודדו ונשמו כאן את אווירת המזרח התיכון
עבורי  לפעול  את אה  העיניים  הנחתי  למר.  לא  אמרתי  דבר

החליפו  ביניהם  הערות  וקריאות '  נאזם  ואבתהאג.  פעולתו

' אבתהאג.  בם  בהצביעם  על  מוקד  תשומת  ל,די  פעםהתלהבות  מ

  שזה  עתה  ירדו ,עקבה  אחר  קבוצות  תיירים  בלבוש  אירופי

היישר  אל  שולחנותיהם  השמורים ,  מאוטובוסים  מהודרים

נאזם  צד  בעיניו  את  סוגי  כלי  הרכב  המהודרים .  ת  השונותבמסעדו

  ולא  פסק  מלחקור  ולשאול ,שחנו  לאורך  כל  כביש  הגישה  אל  הכפר

 . אותי לגבי מחירם בישראל
נסעתי  במתכוון .    חצתה  את  העיר,הנסיעה  אל  המלון  שהזמנתי

המתחיל  בשער  העיר  ומסתיים ,  רחוב  יפו,  דרך  רחובה  הראשי

בני  הזוג  צפו  פעורי  פה  בבנייני .  ר  העתיקהבשער  יפו  בחומת  העי

ה   וניכר  היה  עליהם  שהם  מתפעלים  מפיתוחה  ומיופי,העיר

 ,קונטיננטלאינטר  בחרתי  להשתכן  במלון  ,בכוונה  תחילה.  הייחודי

חולש  וצופה  אל ,  השוכן  בין  פסגת  הר  הצופים  ופסגת  הר  הזיתים

. הקת  שלואקצה  וכיפת  הזהב  הבו-  ובלבה  מסגד  אל,העיר  העתיקה

  ותכננו  כי ,המסווג  כבעל  חמישה  כוכבים,  הזמנו  שני  חדרים  במלון

כדי  שבני  הזוג  יוכלו ,  נתחיל  בביקור  בעיר  העתיקה  ביום  שישי

עבורם   ידעתי  עד  כמה  משמעותית.  י  בקשתםעל  פלהתפלל  במסגד  
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ולא ,  אקצה-ההזדמנות  הנדירה  הזאת  לבקר  ולהתפלל  במסגד  אל

. תהיה  בקשתם  מאללה  בהזדמנות  זאתהתקשיתי  לנחש  בלבי  מה  

המתנתי  להם  במסעדה .  אקצה  נמשכה  שעה  ארוכה-התפילה  באל

החוויה  העזה  שעברה ניכרה  על  פניהם  עוצמת  ,  כשחזרו.  סמוכה

משאת  נפשו  של  כל ,  אקצה-כך  שזכו  להתפלל  באלעקב  עליהם  

הגדה  המערבית מ,  מתפללים  מירושליםיחד  עם  המוני  ,  מוסלמי

 . שר התפילה נערכת בסדר מופתיכא, ישראלמו
' ביקשה  ממני  אבתהאג,  להפתעתי  הרבה,  עם  שובם  למסעדה

סקרנותה .    עליו  קראה  ושמעה  רבות,לבקר  גם  בכותל  המערבי

הפניתי  את .  הכותלצעדנו  אל  .  האינטלקטואלית  ריתקה  אותי

, תשומת  לבו  של  נאזם  למנהג  הטמנת  הפתקים  בחרכי  הכותל

  והם ,דהשתו  הצ  נאזם    משך  את  א.והסברתי  לו  את  משמעותו

ורשמה   דף  נייר  מפנקסה'  אז  הוציאה  אבתהאג.  התלחשו  ביניהם

קיפלה  אותו ,    נשקה  את  הדף,כשסיימה  .בו  את  אשר  רשמה

.   תוך  שהיא  מוחה  את  דמעותיה,באצבעותיה  ומסרה  אותו  לנאזם

נאזם  ביקש  כי  אלווהו  לקרבת  הכותל  במגמה  לטמון  את  הפתק 

, שנינו.  עומדת  במרחק  מה  ומבטה  נעוץ  בנו'  תהאגכאשר  אב,  בקיר

  ואז  נתתי  לו  לצעוד ,התקרבנו  לכותל,  כיפות  לראשנו,  נאזם  ואני

טמן  את ,  הוא  נגע  באבני  הכותל  העצומות  בהתרגשות  רבה.  ילפני

  והמשיך  לנעוץ  את  עיניו  בקיר  עוד  דקות ,הפתק  בסדק  שמולו

עדיין אופפת   כאשר  ההתרגשות ,עד  שהתעשת  וחזר  אלינו,  ארוכות

 .את גופו
 ,  ביקש  נאזם  כי  נבקר  גם  בכנסיית  הקבר,בתום  הביקור  בכותל

מפנים  את  תפילתם '  הבנתי  כי  נאזם  ואבתהאג.  הקדושה  לנוצרים

 . לאלוהי כל הדתות
את  חותמו  על  שני  בני הטביע  הביקור  באגן  הקדוש  בירושלים  

לה   הרשימה  אותם  במיוחד  שלוות  עבודת  הקודש  שהתנה.הזוג
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 הם  לא  פסקו  מלהתפעל  מכמות.  בשלושת  המקומות  הקדושים

מבין  אלפי .  הרבים  שגדשו  את  ירושליםהמתפללים  והמבקרים  

  שגדשו ,  בלטו  קבוצות  התיירים  הזרים  מכל  רחבי  תבל,המבקרים

עד  כדי ,  מטאות  העיר  העתיקה  והצטופפו    בכנסיית  הקבראת  ס

 . מחנק
  ,ותה  העת  בעירהם  שמו  לב  כי  הרוגע  והשלוה  שררו  בא

  בציינו  שאם  מאמיני  שלוש  הדתות ,ונאזם  נתן  לכך  ביטוי

יכולים ,  שירושלים  היא    המרכז  הרוחני  שלהם,  המונותאיסטיות

, לקיים  את  פולחנם  הדתי  באופן  מלא  וחופשי  כל  כך  וללא  הפרעה

ולנהל  את  שלושת  המרכזים  הרוחניים  הללו  בקרבה  כה  רבה  זה 

א  רק  ביטוי  לשאיפה  לקיים  את לראות  בכך  להרי  שניתן  ,  לזה

אלא  גם  נכונות  לקיים  אורח ,  חופש  הדת  של  מאמיני  כל  הדתות

 ,דתיים  וחילונים,  מצד  כל  תושבי  העירחיים  חילוני  וסובלני  

 . יהודים וערבים כאחד
, אינשאללה:  "  באומרי  לו,המשכתי  את  חוט  מחשבתו  של  נאזם

 ." ומכאן גם תצא בשורת השלום בין עמינו. יא נאזם
תחילה  פנינו  לכנסיית .  יום  השבת  הוקדש  לביקור  בבית  לחם

  נכנסנו  לאחת  מעשרות  החנויות  ובתי ,בהשפעת  הביקור  שם.  המולד

,   שכל  מוצריהם  מגולפים  מעץ  הזית,היהמלאכה  הסמוכים  לכנסי

ואלה  מוצעים  במגוון  עצום  של  גדלים  וצורות  כאיקונים  דתיים 

 . ם הפוקדים את המקוםבעלי מוטיבים נוצריים וכמזכרות לתיירי
, הביקור  בבית  לחם  הסתיים  במסע  קניות',  לבקשת  אבתהאג

. בחנויות  הזהב  והתכשיטים  הידועות  בעושר  שכיות  החמדה  שבהן

זה  של בחלק  כסף  רב  הוציא  נאזם  .  ארוך  ומתישמסע  הקניות  היה  

  לא  נחסך ,שום  פריט  שחמדו  עיניה  של  אהובת  נפשו.  הביקור

לחנות  נוספת  היא  הייתה  משמיעה     שנכנסנובכל  פעם.  ממנה

  פסקה   לאהיא.  קריאת  התפעלות  לנוכח  השפע  הרב  שנגלה  לעיניה
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  כי  אפילו  בבירות  לא  ניתן  למצוא  מגוון  פריטים  כה ,להעיר  ולציין

 . כפי שקיים בבית לחם, יפים ומרתקים
התאכסנו .  שלושת  הימים  הבאים  הוקדשו  לים  המלח  וסביבתו

, לגמרי  במקרה.    וטבלנו  במתקני  הרחצה  שבמקום,בקיבוץ  עין  גדי

כל  הקיבוץ  נערך  לקראת .  חל  חג  השבועות  במהלך  ביקורנו  בקיבוץ

  ששיאן  היה  בתהלוכה  חקלאית  ססגונית  ובתערוכה ,חגיגות  הטבע

תבואת  השדה  והירקות  הגדלים  על   ,הפירותבחדר  האוכל  של  

סים  בכל  טוב ערוכים  ומסודרים  על  גבי  מדפים  עמו,  אדמת  הקיבוץ

  הוצבו  שלטים  המתארים  את  תהליכי ,לצד  היבולים.  מפרי  הארץ

ההתערבות  המדעית  בגנטיקה  של  הצמחים  במטרה  להשביח  את 

 . הגודל והטעם, הצבע המבוקש, הזנים על פי דרישות השוק
  וסיפרתי  לו  כי  בני ,הצגתי  את  עצמי  בפני  אחד  מחברי  הקיבוץ

המשתייכים   ,שי  עסקים  מלבנוןאנ,  ינם  אורחי  היהזוג  הנלווים  אלי

הופניתי  אל  חבר  קיבוץ .  למשפחת  סוחרים  גדולה  בארץ  הארזים

ששמח  לתאר  בפנינו  את ,  דובר  ערבית  שוטפת,  אחר  שהיה  במקום

  בשיטות ,נפלאות  העבודה  הגנטית  עם  זני  הצמחים  השונים

בפנינו הוא  הפליג  ופירט  .  ייחודיות  שפותחו  במעבדות  מחקר  בארץ

וסיכם ,  את  עשרות  המדינות  אליהן  מיוצא  הידע  הזהבגאווה  רבה  

מפרי   וגם  לבנון  תזכה  ליהנות  ,את  דבריו  בתקווה  שלא  ירחק  היום

 . הידע המדעי הגנטי הזה
 ,נאזם  ואשתו  לא  פסקו  להתפעל  מהשפע  וממגוון  המוצגים

ועקבו  בהערצה  של  ממש  אחר  ההסברים  על  שיטות  הגידול 

מיוחד  הדהימה  אותם ב.  הייחודיות  באדמת  המלח  המקומית

  אשר  פותחו  בידע  גנטי ,הכמות  העצומה  של  זני  הפירות  והירקות

מפגשם  עם  שיאה  של  הטכנולוגיה .  ייחודי  המתערב  בעבודת  האל

לא ,  חקלאית  בישראל  ומצג  התוצאות  שעמד  לנגד  עיניהם-המדעית

  והודו  לי ,הם  שיבחו  את  ההישג  המדעי.  בם  שום  ספקהותירו  בל
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 ,היה  ברור  לי.  שחשפתי  אותם  לנפלאות  הללוכך    שוב  ושוב  על

 ,ששניהם  מבינים  שהשימוש  הנעשה  בישראל  בידע  המדעי  הגנטי

  ונראה  היה  שהם  ידעו ,אינו  מוגבל  דווקא  רק  לתחום  החקלאות

.   לסיבה  העיקרית  לנוכחותם  בישראללקשר  בעצמם  את  הדברים

ת  המדעית  הישראלית  גם  בתחום הייתי  משוכנע  כי  אמונתם  ביכול

  הם ,בטרם  יצאנו  מהקיבוץ  .ההפריה  האנושית  גברה  לאין  שיעור

 .  ולהתפעלותם לא היה גבול,קרו אף בחורשת הקקטוסיםיב
ים  נתקבלו  בהנאה 'סאזטיפולי  הבוץ  והמ,  הטבילה  בים  המלח

ניכר  היה  שהם  היו  זקוקים  לרוגע  ולמנוחה .    שניהםעל  ידירבה  

יכלול  מעתה נאזם  אמר  כי  הוא  .  הנפשי  שהיו  שרויים  בואחרי  הלחץ  

. ביקוריו  הבאים  בארץואילך  את  ים  המלח  באופן  קבוע  במסגרת  

 ,מם  ויחד  ע,  הצטרפנו  לקבוצת  תיירים  אירופאים,בביקור  במצדה

 . שמענו את ההסברים על מקומה של מצדה בהיסטוריה היהודית
, מפעלי  ים  המלחלו  אותנו  גם  לביקור  בי  האישיים  הוביקשרי

. הנושא  בתפקיד  בכיר,  אבנר  לב,  י  אחד  ממכריעל  ידישם  התקבלנו  

הוסבר .  שמענו  ממנו  סקירה  על  חשיבות  המפעל  לכלכלת  המדינה

פועל ,  ממול  למפעל  הישראלי,  דו  המזרחי  של  הים  כי  מצ,ילאורחי

העוסק  באותה   ,"מפעל  הברומיד  הירדני"  הקרוי  ,מפעל  ירדני

שני  המפעלים  מייצרים .  של  המפעל  הישראליפעילות  כמו  זו  

 ,  ומקיימים  יחסי  שכנות  טובה  האחד  עם  השני,דשנים  לחקלאות

 .  אף משתפים פעולה בנושאים בעלי עניין משותף,די פעםומ
להודות  לי '    לא  פסקו  נאזם  ואבתהאג,בדרך  חזרה  לתל  אביב

  חזרנו  לתאם  את ,לאחר  יום  נוסף  של  מנוחה.  'הטיול  המהנה'על  

כפי  שתכננתי  בטרם  צאתנו ,  המפגש  עם  אנשי  הציבור  הערביים

 .לטיול
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